
KVARK-GLUONOVÉ PLAZMA
Právě na konci druhého tisíciletí, v roce 2000, byla objevena nová forma 
hmoty: kvark-gluonové plazma (QGP). Za teplot stotisíckrát vyšších než 
v centru Slunce a hustot dvacetkrát vyšších než v atomovém jádře se 
v komplexu urychlovačů CERN podařilo na krátký okamžik roztavit 
samotné částice atomového jádra – protony a neutrony. Lidstvo se tak 

Kvarky:

částice, ze kterých jsou tvořeny těžké částice 
s vnitřní strukturou (hadrony). Hadrony 
dělíme na baryony složené ze tří kvarků 
(například protony a neutrony) a na mezony 
tvořené kvarkem a antikvarkem (například 
piony). 

Gluony:

částice silné interakce, pojí kvarky do větších 
celků. Známe celkem 8 gluonů.

RHIC:

Relativistic Heavy Ion Collider. Urychlovač 
těžkých iontů uvedený do provozu v roce 
2000 v Brookhavenské národní laboratoři 
(BNL) v USA. Energie je 200 GeV na 
nukleon.

LHC:

Large Hadron Collider. Urychlovač protonů 
a těžkých iontů do energie 14 TeV. Nachází 
se od roku 2009  v komplexu laboratoří 
CERN. Byl na něm objeven Higgsův boson.
 
Kolider:

zařízení, ve kterém  jsou proti sobě vyslány 
dva svazky urychlených částic.

Počítačová simulace srážky dvou jader olova. Šedé 
kuličky znázorňují protony a neutrony, barevné kuličky 
volné kvarky.Tyto experimenty se prováděly v CERNu 
do roku 2000. 

Velký třesk QGP
volné kvarky a gluony

tvorba baryonů a mezonů
vznik neutronů a protonů

tvorba lehkých jader
H, He, D, T, Li

tvorba atomárních obalů
vznik prvních atomů

vznik prvních hvězd
tvorba těžkých prvků

10 mikrosekund 3 minuty 400 000 let 550 milionů letmikrosekundy
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Pb + Pb

CERN 2000

Detektor STAR na urychlovači RHIC, který slouží 
k výzkumu kvark-gluonového plazmatu. 

Celkový pohled na Brookhavenskou národní laboratoř. 
Urychlovač RHIC je kruh v horní části. Má obvod 4 km.

Tunel urychlovače RHIC v Brookhavenské
 národní laboratoři v USA.

Detektor ALICE, který bude součástí budova-
ného urychlovače LHC v CERNu.

Experiment NA 57 v CERNu, ve kterém
 se zkoumaly vlastnosti QGP.

Experiment NA 35 v CERNu, 
ve kterém se zkoumalo QGP.

RHIC,
BNL 2005
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poprvé přiblížilo k unikátním podmínkám, které panovaly na 
samém počátku vesmíru. Dnes probíhají experimenty v Brook-
havenské národní laboratoři v USA. V roce 2007, po dokončení 
stavby urychlovače LHC na hranici Švýcarska a Francie, se 
experimenty vrátí zpět do evropského komplexu CERN.

17 GeV/nukleon


